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Het uitgangspunt (tabel concept richtlijn april 2019 vs WIP richtlijn)

Tabel uit WIP richtlijn “Omstandigheden (kleine) chirurgische en invasieve ingrepen” april 
2006, rev. 2011.



Onduidelijk (Tekstueel)



Onduidelijk (Techniek)



Onduidelijk (Techniek)



Onduidelijk (Techniek)



Wat houdt ISO 7 (volgens NEN 14644-1) in?

Sample points, volgens NEN 14644-1: 2015, bij een oppervlakte van OK of Opdek van:

• 36 m2 – 9 x

• 52 m2 – 10 x

• 56 m2 – 11 x

Sample volume 28,3 L/min 

Log 2 reductie op alle punten van ≤ 20 min. bij OK klasse 1 of ≤ 66 min. bij OK klasse 2

Toegestane hoeveelheid deeltjes “at rest” 

≥ 0,5 μm 352.000

≥ 1# μm 83.200 (zijn risico volle deeltjes!)

≥ 5# μm 2.930 (zijn risico volle deeltjes!)

Aantal luchtwisselingen* in ISO 7 ruimte: 25-40 x, ontwerp uitgangspunt is 25x 

*Fed. 209d, VCCN, https://www.cedengineering.com/userfiles/HVAC%20Design%20for%20Cleanroom%20Facilities.pdf

# Proefschrift R. Traversari: “Aerogenic Contamination Control in Operating Theatres – Studies towards effective use of UDF systems”

Kleden volgens de Cleanroom standaard -> dit is niet de huidige manier van kleden op een OK complex

https://www.cedengineering.com/userfiles/HVAC%20Design%20for%20Cleanroom%20Facilities.pdf


Operatiekamer van 49 m2 (7 x 7 x 3 meter)

Aantal Sample points, volgens NEN 14644-1: 2015 is

• 52 m2 – 10 x

Aantal luchtwisselingen Klasse 1 OK is min. 20 (volgens richtlijn) -> totaal buiten luchthoeveelheid = 2.940 m3/h. 

Volgens ARBO richtlijnen eigenlijk min. 2.000 m3/h buitenlucht en 940 m3/h recirculatie lucht.

Aantal luchtwisselingen Klasse 2 OK is min. 6 (volgens richtlijn) -> totaal benodigde buiten luchthoeveelheid = 882 m3/h. 

Volgens ARBO richtlijnen tenminste benodigd 1.000 m3/h verse buitenlucht.

Klasse 1 operatiekamer:

ISO 7 classificatie at-rest met hersteltijd van ≤ 20 min:

-> 6 wervelroosters gelijkmatig verdeeld over de ruimte, afzuiging gelijkmatig verdeeld over de hoeken.

Klasse 2 operatiekamer:

ISO 7 classificatie at-rest met hersteltijd van ≤ 66 min:

-> 2 wervelroosters verdeeld in de ruimte, afzuiging gelijkmatig verdeeld over de hoeken.

Wat voor gevolg kan de richtlijn hebben?



Wat voor gevolg kan de richtlijn hebben?

De nieuwe standaard, volgens concept richtlijn, is:

• 6 (wervel)roosters in de ruimte voor een klasse 1 operatiekamer

• 2 (wervel)rooster voor een klasse 2 operatiekamer

• 2 (wervel)rooster voor een behandelkamer (=gelijk aan huidige standaard)

Cleanroom classificatie betekent:

• Aandacht aan lay out OK complex, sluizen en luchtkwaliteit ruimten grenzend aan OK/Opdek

• Extra aandacht kledingprocedures, gedrag, ontwerp en schoonmaak

• Gegeven de geringe luchthoeveelheid een beperking van het aantal personen in de 
operatiekamer of opdekruimte. Het aantal personen wordt een kritische proces parameter.

• Aanpassen van werk procedures in de OK/Opdek en op het OK complex 

• Bouwkundig (cleanroom) eisen OK complex (luchtdoorlatenheid) en +5 pa eis.





Toetsingskader
WIP	richtlijn	November	2014	-	Toetsingscriteria	IGJ Concept	Richtlijn	

Luchtbehandelingsysteem	beschermde	gebied Luchtbehandelingsysteem	dat	voldoet	aan	prestatieniveau-1	of	prestatieniveau-2 ONDUIDELIJK

Initiële	markering	beschermde	gebied Het	beschermde	gebied	is	duidelijk	afgebakend;	(bij	voorkeur	minimaal	1,5m	van	de	wanden	

verwijderd);	Het	beschermde	gebied	is	vastgesteld	en	gemarkeerd	conform	WIP-richtlijn,	inclusief	

addendum,	april	2016.	

ONDUIDELIJK

Initiële	bepaling	beschermingsgraad	beschermde	gebied ≥	3,0	in	het	centrum	van	het	beschermde	gebied	en	≥2	aan	de	uiterste	rand	van	het	beschermde	

gebied	(randzone);Beschermingsgraad	vastgesteld	conform	WIP-richtlijn,	inclusief	addendum,	april	

2016.

ONDUIDELIJK

Hersteltijd	beschermde	gebied ≤	3	minuten	in	het	midden	van	beschermde	gebied;	

Hersteltijd	vastgesteld	volgens	VCCN	RL7.

<	20	min	Klasse	1	OK	-	<	66	min	Klasse	2	OK

ISO-klasse	beschermde	gebied	(voor	0,5	μm	deeltjes) Klasse	5	(conform	NEN-EN-ISO	14644-1)	of	beter	(≤	3.520	deeltjes/m3)	in	het	beschermde	gebied. ALLEEN	ISO	7

ISO-klasse	periferie	(voor	0,5	μm	deeltjes) Klasse	7	(conform	NEN-EN-ISO	14644-1)	of	beter	(≤	352.000	deeltjes/m3)	in	periferie. ISO	7	in	gehele	ruimte	Klasse	1	en	Klasse	2

Filtering Ingeblazen	lucht	via	HEPA-filter.	De	HEPA-filters	hebben	een	certificaat	volgens	EN	1822	en	zijn	

getest	en	akkoord	volgens	de	"installed	filter	system	leakage	test"	(conform	NEN-EN-ISO	14644-3)

GELIJK

Aantal	schone	zones	t.o.v.	het	overige	gebouw 3	in	zuiverheid	aflopende	zones	(op	bouwtekening	inzichtelijk	gemaakt)	ten	opzichte	van	het	

overige	gebouw	(A+++,	B++,	C+,	overige	gebouw).

2	in	zuiverheid	aflopende	zones	(op	bouwtekening	inzichtelijk	gemaakt)	ten	opzichte	van	het	

overige	gebouw	(A+++,	B++,	overige	gebouw).

GELIJK	voor	zowel	Klasse	1	als	Klasse	2

Opdekruimte	(indien	aanwezig) Indien	aparte	opdekruimte,	dan	minimaal	zelfde	luchtcondities/	prestatie-eisen	als	operatiekamer. GELIJK	voor	zowel	Klasse	1	als	Klasse	2
Initiële	validatie	zonering	(vaststelling	stromingsprofiel) Stromingsprofiel	is	vastgesteld	en	voldoet	over	de	volle	lengte/	breedte	van	alle	kieren,	naden	en	

andere	openingen	van	schone	naar	vuilere	zones	(aan	te	tonen	door	bijvoorbeeld	rookproeven)	en	
op	bouwtekening	inzichtelijk	gemaakt.	Bij	ieder	stromingsprofiel	hoort	een	drukverschil.

STROMINGSPROFIEL	OF	DRUK	VERSCHIL	5	Pa	PER	ZONE

Vervolgvalidatie	zonering Alle	drukverschillen	tussen	de	verschillende	zones	zijn	gemeten,	beoordeeld	en	voldoen	minimaal	

aan	de	bij	de	initiële	validatie	vastgestelde	drukverschillen.

	STROMINGSPROFIEL	OF	DRUK	VERSCHIL	5	Pa	PER	ZONE



Toetsingskader

WIP	richtlijn	November	2014	-	Toetsingscriteria	IGJ Concept	Richtlijn	
Monitoring	en	signalering	drukverschillen	OK Ten	minste	voor	elke	operatiekamer	wordt	het	drukverschil	naar	aangrenzende	ruimtes,	waarnaar	

een	verbindingsdeur(/	luik)	leidt,	gemeten	en	als	waarde	bewaakt	en	opgeslagen.	

Tevens	is	een	alarmering	aanwezig,	die	waarschuwt	als	het	drukverschil	zodanig	afneemt	dat	het	

stromingsprofiel	niet	meer	is	gewaarborgd.

De	nauwkeurigheid	van	bovengenoemde	drukmeter	dient	voldoende	te	zijn	om	de,	bij	de	initiële	

validatie	bepaalde,	drukverschillen	zodanig	te	monitoren	dat	het	stromingsprofiel	is	gewaarborgd.

LIJKT	GELIJK	voor	zowel	Klasse	1	als	Klasse	2	NIET	GEHEEL	DUIDELIJK

Monitoring	drukverschillen	operatieafdeling Tussen	iedere	zone	(dus	niet	noodzakelijkerwijze	iedere	ruimte)	wordt	het	drukverschil	

gemonitord.

De	drukverschillen	mogen	op	één	centrale	plaats	worden	uitgelezen,	waarbij	er	in	iedere	zone	een	

druksensor	aanwezig	is.	Er	hoeft	dus	niet	in	iedere	zone	(behoudens	zone	A)	een	drukverschilmeter	

met	uitlezing	aanwezig	te	zijn.

MONITORING	ALLEEN	OK	

Luchtzuiverheid	overige	zones De	kwaliteit	van	de	toegevoerde	lucht	aan	zone	B	en	C	van	de	operatieafdeling	minimaal	gelijk	is	

aan	die	van	F9	gefilterde	lucht	(NEN-EN	779	/NEN-EN	13779)

GELIJK	aan	WIP	Richtlijn

Overige	(proces)parameters	op	OK In	overleg	met	de	ontwerper	van	het	luchtbehandelingsysteem	zijn	procesparameters	(met	

bijbehorende	grenswaarden)	vastgelegd	die	indicatoren	zijn	voor	het	goed	functioneren	van	het	

systeem	(zoals	bijvoorbeeld	temperatuur	en	toegevoerde	luchthoeveelheid	etc.).	Deze	

procesparameters	worden	jaarlijks	gevalideerd	en	continue	gemonitord.

GELIJK	voor	zowel	Klasse	1	als	Klasse	2

Status	van	OK	tijdens	validatie De	status	en	werkpunten	van	de	installatie	tijdens	de	meting(en)	zijn	vastgelegd	in	het	
meetrapport.	(bijvoorbeeld	aanwezige	warmtelast,	temperatuur,	aanwezigheid	warmtedekens	

etc.)

GELIJK	voor	zowel	Klasse	1	als	Klasse	2

Situering	(functionele)	ruimten	binnen	operatieafdeling Alle	ruimten	binnen	de	operatieafdeling	zijn	in	de	juiste	zones	gesitueerd	(volgens	WIP-richtlijn). GELIJK	aan	WIP	Richtlijn	=	kopie

Luchtbeheersplan De	inhoud	van	het	LBP	wordt	duidelijk	omschreven GELIJK	aan	WIP	Richtlijn



Richtlijnen in Europa
Richtlijn Hoogste klasse Lagere klasse Opmerking

NF S 90-351;2013 UDF systeem Heeft twee lager klassen Klasse afhankelijk van een gestructureerde risico analyse 
van de ingreep, kans op infectie, effect voor patiëntISO5 ISO7/ISO8

< 1KVE/m3 <10KVE/m
3

/ 100KVE/m
3

≤ 5 min ≤ 10 min / ≤ 20 min

SIS-TS 39;2015 <5KVE/m
3

/ ≤ 10KVE/m
3

Clean air suite / Normal suite)
≤100 KVE/m3 / ≤ 500KVE/m3 (clean air / normal suite) Corridor -> ≤100 CFU/m

3

Ongeacht de kleding

DIN 1946-4;2008 Klasse 1a UDF 9 m2 Beschermingsgraad
<2, < 4 (zonder lampen)
1.200 m3/h verse lucht

Klasse 1b, 1c Klasse 1a voor infectiegevoelige ingrepen

40 m
3
/h per persoon

150 m
3
/h per persoon bij gebruik anesthetic gas

HTM 03-01;2007 UDF systeem systeem 2,8 x 2,8 m 
Beschermingsgraad
Buitenrand 10% (BG=1) 
Middengebied 0,1% (BG=3)
25x air changes

Mengend systeem
15x air changes

UDF voor infectiegevoelige ingrepen

SWKI VA105-01 Klasse LK1a, UDF systeem 9 m
2

Beschermingsgraad
Verse Lucht aandeel 800 m

3
/h

Klasse LK1b
Hersteltijd ≤ 20 min
Verse Lucht aandeel 800 m

3
/h

KL 1a voor infectiegevoelige ingrepen

VCCN RL7; 2014 Prestatieniveau-1
Beschermd gebied en Beschermingsgraad
BG > 2 - BG Midden ≤  3
Hersteltijd Midden ≤  3min.

Prestatieniveau 2
Hersteltijd ≤ 20 min

Prestatieniveau-1 voor gewricht vervangende ingrepen 
en geadviseerd voor infectiegevoelige ingrepen

Concept richtlijn _ Hoogste klasse past in deze kolom
Hersteltijd < 20 min
Vers buitenlucht aandeel min 20x

Het niveau van 6 luchtwisselingen komt verder nergens 
in Europe voor m.b.t. een operatiekamer



Vergelijk tussen verschillende lucht systemen

• Traditionele UDF verdringende systemen 
OK 49 m2 - 3 x 3 UDF – 9.720 m3/h – aantal luchtwisselingen > 66 x, hersteltijd kern ∞ en in periferie log 2 < 6 min – in bedrijf en in BG <10 KVE/m3, huidige OK kleedprocedures

• Opragon verdringende/mengende systemen 
OK 49 m2 – Opragon 8 – 7.000 m3/h – aantal luchtwisselingen > 47 x, hersteltijd kern log 3 < 3 min. en in periferie log 3 < 10 min - in bedrijf en onder Opragon < 10 KVE/m3 , huidige 
OK kleedprocedures

• Speciaal voor OK ontwikkelde mengende systemen (zonder beschermd gebied)
OK 49 m2 – Mengend met HEPA nozzle roosters – afhankelijk van aantal personen –

4 personen 4.320 m3/h > 29 x, hersteltijd in gehele ruimte log 2 < 10 min  

6 personen 6.480 m3/h > 44 x, hersteltijd in gehele ruimte log 2 < 10 min  

8 personen 8.640 m3/h > 58 x, hersteltijd in gehele ruimte log 2 < 10 min  

*In bedrijf in ruimte <10 KVE/m3 of < 5 KVE/m3 alleen mogelijk met speciale OK kleding van cleanroom kwaliteit met een maximale afgifte van 1,5 KVE/persoon (Bron: Halton
VitaOR5space, Medexs etc.)

• Surgicube
Lokale bescherming

ISO 7 ruimten Klasse 1 OK – Klasse 2 OK
Klasse 1: at-rest met hersteltijd van ≤ 20 min

Klasse 2: at-rest met hersteltijd van ≤ 66 min





Samenvattend “in de praktijk”
Concept Richtlijn onduidelijk, vrijblijvend, normatief, niet consistent en multi interpretabel

o Ligt niet in lijn met richtlijnen Europa
o Wat dient er nu werkelijk gerealiseerd te worden? 
o Wie is er (eind) verantwoordelijk?
o Cleanroom of (toch) niet?
o Wie maakt de systeem keuze?
o Technische beschrijvingen niet realistisch of maakbaar.
o Hoe gedragen mengende systemen zich i.s.m. (lucht) patiënt verwarmingssystemen? 
o Hele operatiekamer beschermd gebied?
o Wel eisen druk hiërarchie geen eisen luchtdoorlatendheid schil/gevel/gebouw?
o Waarop monitoren?
o UDF/Opragon/Mengend/Modulair UDF systeem zijn overbodig geworden.
o Begripsverwarring (OK Klasse 1 of OK complex conform Klasse 1 etc.)
o Waarom geen TVVL of andere branche vereniging uitgenodigd?
o Waarom een nieuwe richtlijn en geen aanpassingen aan de huidige?
o In WIP “Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1” staat:



Samenvattend “in de praktijk”

Wordt het er allemaal (wel) beter van (na implementatie)?
o Maximaal aantal personen op de OK
o Is de OK wel geschikt voor het specialisme? 
o Lagere wachttijden tussen ingrepen (door schoonmaak) i.v.m. hersteltijden
o Aantal luchtwisselingen (vele) malen lager dan alle (huidige) geïnstalleerde OK’s –

wat is de werkelijke reden dit lager te maken?
o Procedures aanpassen (bijv. ombedden op de OK)
o Discipline OK medewerkers moet verder omhoog
o (Cleanroom) kledingprocedures (duurdere cleanroom kleding)
o Andere procedure voor reinigen wanden/vloeren/plafonds
o Werk en kleed procedures fabrikanten luchtsystemen dienen opgevolgd te worden!
o Technische vrijblijvendheid (goedkoop = duurkoop)
o Hoe te toetsen in de praktijk?
o Wat zijn aantallen KVE’s bij OK Klasse 1, Klasse 2 en Behandelkamer?



Wie zijn er blij? 

• Alle privé klinieken en ZBC’s -> Eigenlijk voldoe je altijd

• Bedrijven (er is verwarring)
• Luchtbeheersplan herschrijven

• Opnieuw valideren volgens nieuwe onduidelijke richtlijn

• Monitoring systemen

• OK bouwers (aanpassingen aan OK complex)

• Adviseurs (techniek, infectiepreventie etc)

• Cleanroom/OK kleding leverancier

• Schoonmaak bedrijven

• Medisch specialisten (met belang in ZBC en privé klinieken)



Oplossingen (om kosten te besparen)

• Niet alle OK’s identiek uit voeren

• Verlagen buitenlucht hoeveelheid

• HVAC installatie ‘s nachts uitzetten

• Validatie methode versimpelen

• Minder OK’s bouwen



Onduidelijkheid geeft verhoging van kosten!

Behaald de concept richtlijn 
wel het gewenste resultaat?



Bedankt voor uw aandacht… vragen?


